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دحا

باتک تاصخشم 

.1381 رعشم ، نارهت  رشن :  تاصخشم  جح  تاقیقحت  زکرم  دحا / روآدیدپ :  مان  ناونع و 
ص 24 يرهاظ :  تاصخشم 

( دحا عیقب  یبنلادجسم  هنیدم  هکم و   : ) تسورف
لایر 75500-11-7635-964 لایر ؛  75500-11-7635-964 لایر ؛  75500-11-7635-964 لایر ؛  75500-11-7635-964 کباش : 

مود 1381 پاچ  تشاددای :  یلبق  یسیونتسرهف  یسیون :  تسرهف  تیعضو 
دحا هوزغ  عوضوم : 

عوضوم هکم  يدوعس --  ناتسبرع  یمالسا --  ياههاگترایز  عوضوم :  همانترایز  عوضوم :  همانتشذگرس  ناملسم --  نادیهـش  عوضوم : 
زکرم تراـیز  جـح و  روـما  رد  هـیقف  یلو  یگدـنیامن  هزوـح  هدوزفا :  هسانـش  هنیدـم  يدوعـس --  ناتـسبرع  یمالـسا --  ياـههاگترایز  : 

34 فلا 3 فلا /BP24/45 هرگنک :  يدنب  هدر  تاقیقحت 
297/937 ییوید :  يدنب  هدر 

م12761-81 یلم :  یسانشباتک  هرامش 
ص:1

دحا

هراشا
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برغ هب  قرـش  زا  هوک  نیا  دراد . لوط  رتـم  دودح 6000  هک  تسا  هنیدـم  لامـش  رد  کچوک  گرزب و  ياههوک  زا  ياهعومجم  مان  دـحا 
. دشابیم رتمولیک  مین  جنپ و  يوبن  دجسم  ات  نآ  هلصاف  هدش و  هدیشک 

. تسا ياهوهق  هب  لیامتم  زمرق  نآ  یمومع  گنر 
. تسا هدوب  یعورزم  هطقن  دنچ  رد  اهنت  ینوکسم و  ریغ  ًامومع  حطـسم و  یتشد  تروص  هب  هتـشذگ  رد  دحا  هوک  هنیدم و  رهـش  لصافدح 
ار هنیدم  هب  نایشیرق  زواجت  هنیدم و  خیرات  هب  طوبرم  یخیرات  دانسا  زا  يرایـسب  تسناوتیم  هک  یتشد  رهـش ، شرتسگ  تلع  هب  هزورما  اما 

. تسا هدش  هدرپس  یشومارف  هب  اهنامتخاس  يالبال  رد  نامز  رورم  هب  دهد ، ناشن 
: تسا هدومرف  هوک  نیا  هرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

ار ام  هوک  نیا  « ؛» ُهُّبُِحنَو انُّبُِحی  دُحا  ُلَبَج  اذه  »
ص:2
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ص:3
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ص:4
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ص:5
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6 ص :
.« میراد تسود  ار  نآ  مه  ام  دراد و  تسود 

ار نازادناریت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  تسا  ياهپت  نامه  نیا  نینیع و  ای  تامر  هوک  مان  هب  دراد  رارق  یکچوک  هوک  بونج  رد 
نانیع ای  نینیع و  ار  نآ  دراد ، دوجو  بآ  همـشچ  ود  نآ ، یلامـش  هنماد  رد  هک  تهج  نآ  زا  تخاس و  رقتـسم  نآ  يور  رب  دحا  گنج  رد 

. دناهدناوخ زین 

دحا هوزغ 

هتفـشآرب تخـس  ار  ناکرـشم  قارع ، هنیدم و  قیرط  زا  هکم  مدرم  یناگرزاب  هار  ندـش  هتـسب  لامتحا  ردـب و  گنج  رد  ناناملـسم  يزوریپ 
. دنداتفا ماقتنا  یفالت و  رکف  هب  نانآ  تخاس و 

درک و تقفاوم  زین  يو  دنریگب و  هدهع  هب  ار  گنج  هنیزه  نایشیرق  هک  دنداد  داهنشیپ  نایفسوبا  هب  لهج  یبا  نب  ۀمَرکِع  هّیما و  نب  ناوفص 
ربمایپ يومع  سابع  دـندمآ . هنیدـم  يوس  هب  یلام  یتاحیلـست و  تاناکما  ندروآ  مهارف  یمزر و  يوق  ياـهورین  يروآ  عمج  اـب  هجیتن  رد 

. تخاس هاگآ  هئطوت  نیا  زا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ياهمان  لاسرا  اب  دوب ، هکم  رد  نامز  نآ  ات  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
زور نمشد  درک . ییاسانش  ار  نایشیرق  تیعقوم  و  مازعا ، هنیدم  فارطا  هب  یتاعالطا  يورین  رفن  ود  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
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7 ص :
. دیدرگ رقتسم  اجنآ  دش و  دحا  هقطنم  دراو  هنیدم  لامش  رد  قیقع  يداو  هیحان  زا  ترجه  موس  لاس  لاوش  مجنپ  هبنشجنپ 

هرد رد  هک  دوب  نیا  هدش ، هنیدـم  دراو  لامـش  زا  نمـشد  هک  نیا  لیلد  هتفرگ و  رارق  هنیدـم  بونج  هیحان  رد  هکم  هک  تسا  رکذـت  هب  مزال 
یلئابق تشاد  دوجو  یگدنز  تاناکما  هک  یتمـسق  ره  تخاسیم ، لصتم  نمی  هب  ار  ماش  یناگرزاب  هار  هک  يرقلا  يداو  گرزب  ینالوط و 

بسا لعن  لکش  هب  فرط  هس  زا  هنیدم  رگید  يوس  زا  دندوب ، هتخاس  روصحم  گنـس  اب  ار  دوخ  فارطا  هدیزگ  تنوکـس  دوهی  برع و  زا 
زا هدز و  رود  لامش  تمس  هب  بونج  زا  ار  هنیدم  دوب  راچان  نمشد  شترا  هجیتن  رد  هتفرگ و  رارق  یخالگنس  قطانم  اههوک و  هرصاحم  رد 

. دوش دراو  دیسریم  رظن  هب  بسانم  گنج  يارب  ور  نیا  زا  دوبن و  اج  نآ  رد  مه  ناتسلخن  هتشاد و  راومه  ینیمز  هک  هنیدم  لامش  هیحان 
، هعمج زامن  هماقا  زا  سپ  هعمج  زور  اذل  دوش ، جراخ  رهش  زا  تفرگ  میمصت  باحصا  اب  تروشم  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

شترا رد  دیشوپ . هرز  زین  دوخ  دومن و  باختنا  ار  هار  نیرتهاتوک  درک و  تکرح  دحا  تمس  هب  هنیدم  زا  رفن  رازه  کی  رب  غلاب  يرکـشل  اب 
. تشاد دوجو  هدروخلاس  درمریپ  ات  هلاس  ناوج 15  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
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8 ص :
ادـخ لوسر  دـندرکییارآ . فص  شیرق  زواجتم  مجاهم و  ياهورین  ربارب  رد  مالـسا  ياهورین  ترجه ، موس  لاس  لاوش  متفه  زور  دادـماب 

تشگیم و دودحم  دحا  هوک  ینعی  یعیبط ؛ عنام  کی  هب  رـس  تشپ  زا  هک  دادرارق  ياهنوگهب  ار  دوخ  رکـشل  هاگودرا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
فارطا تشد  یمامت  نآ  يالاب  زا  هک  تشاد  رارق  تفرگ  بقل  ةامرلا  لبج  ًادعب  هک  نینیَع »  » مان هب  یکچوک  هوک  زین  رکشل  پچ  تمس  رد 

. تفرگ رارق  يور  شیپ  زین  هنیدم  دشاب و  هتشاد  رظن  ریز  تسناوتیم  ار 
: دومرف هتخاس ، رقتسم  هپت  يور  رب  زادناریت  دودح 50  اب  ار  ریبج  نبهَّللادبع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  سپس 

میشاب بلاغ  دربن  رد  ام  دننک . ریگلفاغ  ار  ام  هدش ، ناناملسم  ههبج  دراو  رس  تشپ  زا  دیراذگن  دینارب و  ار  نمشد  ریت ، ندرک  باترپ  اب  امش 
عالطا زا  یکاح  دننکن ، تکرح  زگره  دوخ  ياج  زا  هک  نازادناریت  هب  ربمایپ  دکؤم  روتـسد  دـیراذگن . یلاخ  ار  هطقن  نیا  امـش  بولغم ، ای 

. درک مظنم  ار  اهنآ  دناوخ و  هبطخ  نایشترا  يارب  سپس  دوب . یماظن  لوصا  زا  ترضح  نآ  لماک 

شیرق شترا 

رفن رازه  هس  زا  شیب  هک  ار  شیرق  نایرکشل  زین  نایفسوبا 

شیرق www.Ghaemiyeh.comشترا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 38زکرم  هحفص 16 

http://www.ghaemiyeh.com


9 ص :
: درک میسقت  تمسق  دنچ  هب  دندوب 

. داد رارق  طسو  رد  ار  شوپ  هرز  ماظن  هدایپ  - 1
. تشاذگ تسار  تمس  رد  دیلو  نب  دلاخ  یهدنامرف  هب  ار  یهورگ  - 2

. درامگ پچ  تمس  رد  همرکع  یهدنامرف  هب  ار  ياهتسد  - 3
. داد رارق  شترا  شیپاشیپ  دندوب  اهنآ  نارادمچرپ  هک  زین ، ار  یهورگ  - 4

دربن زاغآ 

هدنهانپ هکم  هب  هنیدم  زا  مالـسا  اب  تفلاخم  رثا  رب  هک  دوب  سوا »  » هلیبق زا  وا  دش . زاغآ  دوب  هنیدـم  نایرارف  زا  هک  رماعوبا  هلیـسو  هب  گنج 
. دوب هدش 

يزوریپ

هناجدوبا ربمایپ ، يومع  هزمح  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  بلاط  یبا  نب  یلع  دننام  مالسا ؛ دیشر  نارادرس  يزابناج  وترپ  رد  هک  تشذگن  يزیچ 
. دندراذگ رارف  هب  اپ  یبیجع  تحاضف  اب  هداهن و  نیمز  ار  دوخ  میانغ  هحلسا و  شیرق  رکشل  بعصم ، و 

رکشل تساوخیم ، نمشد  هاگره  گنج  مرگ  امرگ  رد 
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10 ص :
تـسکش اب  نکیل  دندرکیم  رود  هدز ، ریت  اب  ار  نانآ  نینیع  لبج  رد  رقتـسم  نازادناریت  دـنک ، هلمح  نانآ  هب  تشپ  زا  هدز و  رود  ار  مالـسا 

روصت هتفای  همتاـخ  ار  راـک  دوخ  ناـمگ  هب  دـندش و  لوغـشم  میاـنغ  يروآ  عمج  هب  هداـهن ، نیمز  رب  حالـس  ناناملـسم  هنافـسأتم ، نمـشد 
عمج هب  هدمآ  نییاپ  تامرلا  لبج  زا  دوخ  هدنامرف  اب  تفلاخم  اب  هتـسناد  منتغم  ار  تصرف  هّیقب  نانآ  زا  رفن  هد  زج  زین  نانابهگن  دـندرکیم .

. دنتخادرپ تمینغ  يروآ 
تشپ زا  دروآرد و  ياپ  زا  ار  هدنام  یقاب  نازادناریت  یشخرچ ، هلمح  کی  اب  هدرک  هدافتسا  ءوس  نانابهگن  یمک  زا  دید ، نینچ  هک  نمـشد 

دندیبلط و کمک  هب  ار  شیوخ  نایرارف  ساسح ، طاقن  فرصت  زا  سپ  لهج  یبا  نب  ۀمرکع  دیلو و  نبا  دلاخ  درک . هلمح  ناناملسم  هب  رس 
ار مالسا  نازابرس  رـس ، تشپ  زا  ور و  شیپ  زا  هتـشگزاب و  شیرق  شترا  ناناملـسم ، فوفـص  یگدیـشاپ  مه  زا  رثا  رب  هک  تشذگن  يزیچ 

. دش زاغآ  ًاددجم  دربن  دندرک و  هرصاحم 

ناناملسم تسکش 

ادخ لوسر  دوخ و  زا  عافد  هب  هدـنکارپ  ياههتـسد  تروص  هب  یهورگ  دـمآ ، دوجو  هب  مالـسا  شترا  رد  یبیجع  تیعـضو  ماگنه ، نیا  رد 
دنتشاذگ رارف  هب  اپ  یهورگ  دنتخادرپ ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
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11 ص :
: هک دش  رشتنم  غورد  هب  يربخ  هاگان  هب  دمآ و  دراو  ناناملسم  رب  ینیگنس  تافلت  هک  دیشکن  یلوط  و 

.« دش هتشک  دمحم  مدرم ، يا  ناه ! « ؛» دَّمَُحم َِلُتق  ْدَق  الا  »
دوخ هک  ربماـیپ  دـش ، رتراوشد  ناناملـسم  رب  راـک  دومن و  فیعـضت  ار  ناناملـسم  زا  یهورگ  هیحور  تیوقت و  ار  نمـشد  هیحور  ربـخ  نیا 

. درکیم عافد  مالسا  میرح  زا  ریظن  یب  یتماقتسا  اب  دوب  هتسکش  شنادند  هتشادرب و  مخز  شایناشیپ 
: دومرف مالسلا  هیلع  یلع 

. دادیم هانپ  ار  ام  دشیم  رتتخس  گنج  راک  عقوم  ره  دوب و  نمشد  هب  درف  نیرتکیدزن  دربن ، نادیم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
. دندوبن رتشیب  رفن  دنچ  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ناعفادم 

ماک هب  ار  نانمـشد  شریـشمش  اب  دـیخرچیم و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخلوسر  درگادرگ  دوجو  مامت  اب  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع 
هلمح اـم  يوـس  هب  شیرق  شترا  هک  یماـگنه  تسا : هدوـمرف  دوـخ  مالـسلا  هیلع  یلع  درکیم . عاـفد  ترـضح  نآ  زا  داتـسرفیم و  گرم 
رانک ار  ابق  ترضح  نآ  سپـس  مدرک ، عافد  ترـضح  نآ  دوجو  زا  مخز  داتفه  اب  نم  دنتفرگ و  ار  دوخ  هناخ  هار  رجاهم  راصنا و  دندروآ ،

نانچ  نآ  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  دیشک . دوب  یقاب  نآ  ياههناشن  هک  مخز  عضاوم  يور  تسد  دز و 
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12 ص :
: دیچیپ اضف  رد  ادن  نیا  تسکش و  شریشمش  هک  دیگنج 

« ٌِّیلَع اَّلِإ  یَتَف  َو ال  ِراَقَْفلا  ُوذ  اَّلِإ  َْفیَس  «ال 
.« تسین یلع  نوچ  يدرمناوج  راقفلاوذ و  زج  يریشمش  »

. دندیسر تکاله  هب  بلاطیبا  نب  یلع  تسدهب  اهنآ  رفن  هک 12  دنکیم  رکذ  رفن  ار 22  نمشد  ناگدشهتشک  دادعت  ماشهنبا 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  فارطا  رد  هک  دندوب  یناسک  رگید  زا  دوب و ...  هبیـسن  يو  مان  هک  رماع  ّما  هناجدوبا ، ربمایپ ، يومع  هزمح 

. دندرکیم عافد  ترضح  نآ  زا 

: راک هجیتن 

رطخ زا  ترـضح  نآ  هک  دش  ببـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نارای  رگید  مالـسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  يراکادف  يزابناج و 
ربمایپ هک  نیا  زا  دندوب  فارطا  نآ  رد  هک  مه  یناناملـسم  دـندمآ . دـحا  بعـش  لخاد  هب  مارآ  مارآ  ناهارمه  ربمایپ و  تفای . تاجن  یعطق 

. دنتفای هدنمرش  ناشیا  هاگشیپ  رد  ار  دوخ  هدش ، لاحشوخ  دندید  هدنز  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
هلمج نیا  تسش و  ار  دوخ  تروص  رس و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  درک و  بآ  زا  رپ  ار  دوخ  رپس  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع 

. دنتخاس دولآ  نوخ  ار  دوخ  ربمایپ  تروص  هک  یتلم  رب  ادخ  مشخ  دومرف : ار 
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13 ص :
. دندرک ادتقا  زین  نارگید  دندناوخ و  هتسشن  ار  زامن  طرفم  فعض  رثا  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دیسر ، رصع  رهظ و  زامن  ماگنه 

. درک تکرح  هکم  يوس  هب  هدرک ، كرت  ار  گنج  هنحص  يزوریپ  تسم  رس  زین  نمشد 
دندیرب ار  نانآ  ینیب  شوگ و  ینعی  دندرک ؛ هلثم  ار  نادیهش  ياههزانج  زا  یخرب  نانمشد  دنداد . هتشک  شیرق  ربارب  هس  زا  شیب  ناناملـسم 

. دش مکاح  دربن  نادیم  رب  یشارخلد  هنحص  هجیتن  رد  و 
نآ مشچ  یتقو  دنراپسب . كاخ  هب  ار  دیهـش  داتفه  دودح  ات  دندش ، دربن  نادیم  دراو  ناناملـسم  رگید  اب  هارمه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

درازگ و زامن  نادیهش  رکیپ  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ماجنارس  دش . بلقنم  رثأتم و  رایسب  داتفا  هزمح  هدش  هلثم  رکیپ  رب  ترضح 
. درپس كاخ  هب  ات  ود  ات  ود  ای  کی و  کی  ار  نانآ 

هدید غاد  ناردام  هلان  هنیدم  رد  يرایسب  ياههناخ  زا  هک  یلاح  رد  هدنامیقاب ، نارای  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  باتفآ ، بورغ  ماگنه  هب 
. تشگزاب هنیدم  هب  دوب  دنلب  هداد  تسد  زا  رهوش  نارسمه  و 

تمحازم داجیا  رکف  هب  زین  یلخاد  نانمشد  هک  تشاد  دوجو  نآ  لامتحا  دندش و  دونشخ  رایسب  تسکـش  نیا  زا  هنیدم  نایدوهی  ناقفانم و 
ات دش  رومأم  دنوادخ  فرط  زا  ساسح  تیعضو  نینچ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دنیآرب . ناناملسم  يارب 
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14 ص :
دنیایب ام  هارمه  یناسک  اهنت  دومرف  دز و  راج  رهـش  رد  دـناسر و  مدرم  هب  ار  ربخ  ربمایپ  يدانم  دـیامن . بیقعت  ار  نمـشد  بش  نامه  يادرف 

. دنتشاد تکرش  دحا  گنج  رد  هک 
دورف دـسألا » ءارمَح   » مان هب  ياهقطنم  رد  هنیدـم  یلیم  تشه  رد  هدرک  تکرح  دوخ  نایرکـشل  اـب  هارمه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
شیب اهنآ  هدنگنج  ياهورین  تردق و  هک  دنک  روصت  نمـشد  ات  دننک  نشور  شتآ  نابایب  طاقن  مامت  رد  ات  داد  روتـسد  ماگنه  بش  دمآ و 

. تسا هدوب  دحا  رد  هک  تسا  يدادعت  زا 
دننک هلمح  هنیدـم  هب  هرابود  دـندوب  هتفرگ  میمـصت  هک  ار  وا  نایرکـشل  نایفـسوبا و  فلتخم ، رازبا  زا  هدافتـسا  ربمایپ و  ندـمآ  لاح  ره  هب 

. تشادزاب هلمح  رکف  زا  تخاس و  سویأم 
هب ماشه  نبا  هریس  زا  لقن  هب  اج  نیا  رد  ام  تفای و  نایاپ  دیهش  کی  داتشه و  یلوق  هب  راهچ و  داتفه و  ای  داتفه  میدقتاب  دحا  دربن  ماجنارس 

. مینکیم هراشا  دحا  يادهش  زا  نت  راهچ  داتفه و 

دحا يادهش 

بلّطملادبع نب  ةزمح  - 1

دادعت شیرق و  نامرهق  هبیش  تشاد و  تکرش  ردب  گنج  رد  دوب و  برع  ناعاجش  زا  وا  مالسا . ربمایپ  يومع  هزمح 
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15 ص :
سپ دیسر . تداهش  هب  یشحو »  » طسوت ماجنارس  دومن و  رایـسب  ياهيراکادف  زین  دحا  گنج  رد  يو  دروآرد . ياپ  زا  ار  نانآ  زا  يرگید 
هلثم ار  شاهزانج  زین  و  تشاذگ ، شیاهنادند  ریز  دروآ و  نوریب  ار  وا  رگج  تفاکش و  ار  هزمح  هنیس  نایفـسوبا  رـسمه  دنه  شتداهـش ، زا 

. دندرک
. تخادنا وا  يور  ار  دوخ  يابع  تسیرگ و  تدش  هب  هرظنم  نیا  ندید  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

. دنداد بقل  ادهشلا  دیس  هَّللا و  لوسردسا  هَّللادساارهزمح ،

هکئالملا لیسغ  هلظنح  - 2

، دوب رارض  دجسم  ناراذگهیاپ  زا  مالسا و  هاوخدب  رصانع  زا  ربمایپ و  نانمشد  زا  شردپ  تسا . رماع  یبا  دنزرف  هلظنح 
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16 ص :
زا سپ  دش ، رازگرب  هلظنح  یـسورع  مسارم  داتفا  قافتا  دحا  گنج  نآ  يادرف  هک  یبش  دوب ، تلیـضف  اب  هتـسیاش و  یناملـسم  هلظنح  نکیل 

يریشمش لماک  تداشر  اب  دمآ و  دربن  نادیم  هب  دعب  زور  هتفرگ ، هزاجا  ار  بش  کی  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  داهج ، روتسد  ندیـسر 
تداهش هب  یگلاس  دودح 24  نس  رد  دمآرد و  ياپ  زا  نمشد  هزین  رثا  رب  سپـس  دومنن و  تباصا  وا  هب  نکیل  درک  اهر  نایفـسوبا  فرط  هب 
فورعم هکئالملا » لیـسغ  هلظنح   » هب ور  نیا  زا  دندادیم و  لسغ  ار  هلظنح  ناگتـشرف  هک  مدرک  هدهاشم  نم  دومرف : یمارگ  ربمایپ  دیـسر .

. دش

حومج نب  ورمع  - 3

ياپ دندرکیم و  عنم  گنج  رد  تکرش  زا  ار  وا  شنادنواشیوخ  هک  نیا  اب  داتسرف و  ههبج  هب  مالـسا  زا  عافد  يارب  ار  دوخ  رـسپ  راهچ  يو 
هتشادرب  وا  زا  داهج  دوب و  گنل  زین  وا 
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17 ص :
هتـشاد روذعم  ار  وت  ادخ  دومرف : ربمایپ  درک . تداهـش  يوزرآ  دـمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تمدـخ  لاح  نیع  رد  دوب ، هدـش 

؛» ِیلْهَأ یلا  ینَّدَُرتال  َو  َةَداهَّشلا  یْنقُزْرا  َّمُهَّللا  : » درکیم اعد  ندـمآ  نوریب  عقوم  داد . هزاجا  ربماـیپ  ماجنارـس  درک و  رارـصا  وا  نکیل  تسا ،
. دیسر تداهش  هب  هنانامرهق  يدربن  رد  يو  ماجنارس  مدرگن ». زاب  هناخ  هب  موش و  هتشک  وت  هار  رد  هد  قیفوت  ایادخ ! »

ریمع نب  بعصم  - 4

زا درک و  تعیب  ترـضح  نآ  اب  تثعب  مهدزاود  لاس  رد  دروآ . نامیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  هک  دوب  هکم  ناـگداز  فارـشا  زا  يو 
. دنک توعد  مالسا  هب  ار  هنیدم  مدرم  زا  يرایسب  هورگ  تسناوت  دش و  مازعا  هنیدم  هب  غّلبم  ناونع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يوس 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مالـسا و  هب  یگلاس  نس 42  رد  تداهش  هظحل  ات  تشاد و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نانوچ  یتماق  دق و 
. دوب رادافو 

شْحَج نب  هَّللادبع  - 5

هب هک  تسا  شحج  تنب  بنیز  شرهاوخ  دومن ، ترجاهم  هنیدم  هب  سپـس  درک ، ترجه  هشبح  هب  دروآ ، نامیا  ربمایپ  هب  هکم  رد  هَّللادـبع 
رد يو  دمآرد . هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يرسمه 
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18 ص :
. دیسر تداهش  هب  دحا  رد  تشادن ، لاس  لهچ  زا  شیب  هک  یلاح 

نامثع نب  ساّمَش  - 6

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هناخ  هب  ار  وا  دش و  حورجم  دحا  رد  دوب . دحا  ردـب و  نادـهاجم  زا  هنیدـم و  هشبح و  هب  نارجاهم  زا  يو 
. دیسر تداهش  هب  دشن و  عقاو  رثؤم  اوادم  نکیل  دندروآ .

. تشادن رتشیب  لاس  تداهش 34  ماگنه  سامش  دندرک . نفد  ادهش  رگید  رانک  رد  هدنادرگرب ، دحا  هب  ار  وا  هزانج  داد  روتسد  ربمایپ 

ذاعُم نب  ورمع  - 7

سنا نب  ثراح  - 8

دایز نب  ةرامُع  - 9

تباث نب  ۀَمَلَس  - 10

شْقَو نب  تباث  نب  ورمع  - 11

شْقَو نب  تباث  - 12

شقو نب  ۀعافر  - 13

رباج نب  لیسح  - 14

نامی هفیذحوبا  - 15

یظیق نب  یفیص  - 16

یظیق نب  بابَح  - 17

لهس نب  داّبَع  - 18

ذاعم نب  سْوأ  نب  ثراح  - 19

سوأ نب  سایإ  - 20

ناهّیت نب  دیبُع  - 21

دیزی نب  بیبح  - 22

بطاح نب  دیزی  - 23
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ثراح نب  نایفسوبا  - 24

هدیبز نب  سیق  - 25

همأ نب  کلام  - 26

هداتق نب  سینا  - 27

ورمع نب  ۀَّیَحوبا  - 28

( تامر هپت  رد  نازادناریت  هدنامرف   ) ریبج نبهَّللادبع  - 29

همثیخ نب  ۀمثیخ  - 30

هَملَس نب  هَّللادبع  - 31

بطاح نب  عیبُس  - 32

سیق نب  ورمع  - 33

ورمع نب  سیق  - 34

ورمع نب  تباث  - 35

دّلخم نب  رماع  - 36

سایا نب  کلام  - 37

ثراح نب  ةریبهوبا  - 38

فرطُم نب  ورمع  - 39

( تباث نب  ناسح  ردارب   ) تباث نب  سوا  - 40

رْضَن نب  سنا  - 41

دّلخم نب  سیق  - 42

ثراح نب  میلس  - 43

ورمع دبع  نب  نامعن  - 44

دیز نب  ۀجراخ  - 45
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عیبر نب  دعس  - 46

مقرا نب  سوأ  - 47

( يردخ دیعسوبا  ردپ   ) نانس نب  کلام  - 48

دیَوُس نب  دیعس  - 49

عیبر نب  ۀبتع  - 50

دعس نب  ۀبلعث  - 51

ةورَف نب  فقث  - 52

ورمع نب  هَّللادبع  - 53

هرْمَض - 54

هَّللادبع نب  لَفوَن  - 55

هدابع نب  سابع  - 56

کلام نب  نامعن  - 57

يوَلَب دایذ  نب  رّذجم  - 58

ساسحلا نب  ةدابع  - 59

ورمع نب  ۀعافر  - 60

مارح نب  ورمع  نب  هَّللادبع  - 61

حومَج نب  ورمع  - 62

حومَج نب  ورمع  نب  دالخ  - 63

نمیاوبا - 64

ورمع نب  میلس  - 65

هرتنع - 66

سیق نب  لهس  - 67
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دحا يادهش  ریاس  هزمح و  ترضح  ترایز  تلیضف 

«. تسا هدرک  افج  نم  رب  دیامنن ، ترایز  ار  هزمح  میومعو  دنک  ترایز  ارم  سک  ره  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح 
مامتها ادهـش  ناشیا و  تراـیز  هب  درکیم و  رما  هزمح  ربق  تراـیز  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک  هدرک  لـقن  هرـس  سدـق  دـیفم  خـیش 

هاگ ره  دومنیم . تبظاوم  راوگرزب  نآ  ربق  ترایز  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخلوسر  تلحر  زا  سپ  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  تشاد .
: ییوگیم شربق  دزن  یتفر  ترضح  نآ  ترایز  هب 

َکَّنا ُدَهْشا  ِِهلوُسَر ، َدَسا  َو  ِهَّللا  َدَسا  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِءادَهُّشلا ، َْریَخ  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِِهلآ ، َو  ِْهیَلَع  ُهَّللایَّلَص  ِهَّللاِلوُسَر ، َّمَعای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  »
ًابّرَقَتُم َُکْتیَتا  یّما ، َو  َْتنا  ِیبَِأب  ًابِغار ، ُهَناْحبُس  ِهَّللاَْدنِعامِیف  َْتنُک  َو  ِهَّللاَلوُسَر ، َتْحَصَن  َو  َکِسْفَِنب ، َتْدُج  َو  َّلَج ، َو  َّزَع  ِهَّللا  ِیف  َتْدَهاج  ْدَق 
یِسْفَن َصالَخ  َِکتَرایِِزب  یِغَْتبا  ِۀَعافَّشلاِیف ، َْکَیلا  ًابِغار  َِکلِذب ، ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ِلوُسَر  یلا  ًابّرَقَتُم  َو  َِکتَرایِِزب ، َّلَج  َوَّزَع  ِهَّللا  َیلا 

، ّیبَر ِۀَـمْحَر  َءاجَر  َْکَیلا  ًاعِزَف  يِرْهَظ ، یلَع  اـُهْتبَطَتْحا  ِیتَّلا  ِیبُونُذ  ْنِم  ًاـبِراه  یـسْفَن ، یلَع  ُْتیَنَج  اـِمب  ِیْلثِم  اهَّقَحَتْـسا  ٍراـن  ْنِم  َکـِب  ًاذّوَعَتَم 
ُْتیَتا  َو  ِیبُونُذ ، يِرْهَظ  ْتَرَقْوا  ْدَق  َو  ِراَّنلاَنِم ، ِیتَبَقَر  َكاکَف  ًاِبلاط  ٍةَدیَِعب ، ٍۀَّقُش  ْنِم  َُکْتیَتا 
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23 ص :
، ًانوُزْحَم َْکَیلا  ُتْرِس  ْدَقَف  ِیتَجاح ، َو  يِْرقَف  َمْوَی  ًاعیِفَش  ِیل  ْنُکَف  ِۀَمْحَّرلا ، ِْتَیب  َلْها  ْمُْکنِم  ِیل  ًاْریَخ  ِْهَیلا  ُعَْزفا  ًادَحا  ْدِجا  َْمل  َو  ّیبَر ، َطَخْسا  ام 

یلَع ِینَّلَد  َو  ِهِّرب ، یلَع  ِینَّثَح  َو  ِِهتَلِِـصب ، ُهَّللا  َِینَرَما  ْنَّمِم  َْتنا  َو  ًادَْرفُم ، َْکَیلا  ُتْرِـص  َو  ًایِکاب ، َكَدـْنِع  ِیتَْربَع  ُْتبَکَـس  َو  ًابوُرْکَم ، َکـُْتیَتا  َو 
، ْمُکیتا ْنَم  ُبیِخَیال  َو  ْمُکّیلََوت ، ْنَم  یقْشَی  ٍْتَیب ال  ُلْها  ُْمْتنا  ُهَْدنِع ، ِِجئاوَْحلا  َبَلَط  ِینَمَْهلا  َو  ِْهَیلا ، ِةَدافِْولا  ِیف  ِینَبَّغَر  َو  ِهّبُِحل ، ِینادَه  َو  ِِهلْضَف ،

«. ْمُکیداع ْنَم  ُدَعْسَیال  َو  ْمُکیوْهَی ، ْنَم  ُرَسْخَیال  َو 
: ییوگیم نینچ  دنتسه ، نفد  اج  نامه  رد  هک  دحا  گنج  يادهش  رگید  ترایز  رد 

ُءادَهُّشلا اَهُّیا  ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلا  َنیِرِهاَّطلا ، ِِهْتَیب  ِلْها  یلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللاِْدبَع ، ِْنبِدَّمَُحم  یلَع  ُمالَّسلا  ِهّللا ، ِِّیبَن  یلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا ، ِلوُسَر  یلَع  ُمالَّسلا  »
ٌمالَـس ُمالَّسلا ، ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ِِهلوُسَر ، َراْصنا  َو  ِهَّللا  ِنیِد  َراْصنا  اـی  ْمُْکیَلَع  ُمـالَّسلا  ِدـیِحْوَّتلا ، َو  ِناـمیِْإلا  ِْتَیب  َلـْها  اـی  ْمُْکیَلَع  ُمـالَّسلا  َنُونِمْؤُْملا ،

َو ِهِداهِج ، َّقَح  ِهَّللاِیف  ُْمتْدَهاج  ْدَق  ْمُکَّنا  ُدَهْشا  َو  ِِهلوُسَِرل ، ْمُکافَطْـصا  َو  ِِهنیِدل ، ْمُکَراتْخا  َهَّللا  َّنا  ُدَهْـشا  ِراَّدلا ، یَبْقُع  َمِْعنَف  ُْمتْرَبَص  اِمب  ْمُْکیَلَع 
، ِِهِیبَن ْنَع  َو  ِهَّللا  ِنیِد  ْنَع  ُْمْتَببَذ 
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24 ص :
انَفَّرَع َو  ِءازَْجلا ، َلَْـضفا  ِِهلْها  َو  ِمالْـسِْإلا  ِنَع  َو  ِهِّیبَن  ْنَع  ُهَّللا  ُمُکازَجَف  ِهَّللا ، ِلوُسَر  ِجاـْهنِم  یلَع  ُْمْتِلُتق  ْمُکَّنا  ُدَهْـشا  َو  ُهَنوُد ، ْمُکِـسُْفنَِأب  ُْمتْدُـج  َو 
ُبْزِح ْمُکَّنا  ُدَهْـشا  ًاـقِیفَر ، َکـِئلوا  َنُسَح  َو  َنیِِحلاَّصلاو ، ِءادَـهُّشلا  َو  َنیِقیّدِّصلا  َو  َنیِّیبَّنلا  َعَم  ِهِمارْکا  ِعِضْوَم  َو  ِِهناوْضِر ، ِّلَـحَم  ِیف  ْمُکَهوُجُو 

َو ِهَّللا  ُۀَـنَْعل  ْمُکَلَتَق  ْنَم  یلَعَف  َنُوقَزُْری ، ْمِّهبَر  َدـْنِع  ٌءایْحا  ْمُه  َنیِذَّلا  َنیِِزئاْفلا ، َنِیبَّرَقُْملا  َنَِمل  ْمُکَّنا  َو  َهَّللا ، َبَراح  ْدَـقَف  ْمَُکبَراـح  ْنَم  َّنا  َو  ِهَّللا ،
َو ِلامْعَْألا ، ِفیِرَـش  ْنِم  َقَبَـس  اِمب  َو  ًابّرَقَتُم ، ِهَّللا  َیلا  ْمُِکتَرایِِزب  َو  ًافِراع ، ْمُکّقَِحب  َو  ًاِرئاز  ِدیِحْوَّتلا  َلْها  ای  ْمُُکْتیَتا  َنیِعَمْجا ، ِساَّنلا  َو  ِۀَِـکئالَْملا 

ِیْنتِّبَث َو  ْمِِهتَرایِِزب ، ِینْعَْفنا  َّمُهَّللا  ُهُطَخَس ، َو  ُُهبَضَغ  َو  ِهَّللا  ُۀَنَْعل  ْمُکَلَتَق  ْنَم  یلَع  َو  ُُهتاکََرب ، َو  ُُهتَمْحَر  َو  ِهَّللا  ُمالَس  ْمُْکیَلَعَف  ًاِملاع ، ِلاْعفَْألا  ّیِـضْرَم 
«. َنوُقِحال ْمُِکب  ُنَْحن  َو  ٌطَرَف ، اَنل  ْمُکَّنا  ُدَهْشا  َِکتَمْحَر ، ِراد  ّرَقَتْسُم  ِیف  ْمُهَْنَیب  َو  ِیْنَیب  ْعَمْجا  َو  ِْهیَلَع ، ْمُهَْتیَّفََوت  ام  یلَع  ِینَّفََوت  َو  ْمِهِدْصَق ، یلَع 

سیَقدبع نب  ناوْکَذ  - 68www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 38زکرم  هحفص 35 

http://www.ghaemiyeh.com


زکرم هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
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هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)
لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)

ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 
 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 

: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 
www.eslamshop.com

روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25
ناربراک 2333045(0311)

یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 
لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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